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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: Lack of comprehensive theses databases in various fields 
can be a reason for research problems in every field. In Iran, due to scientific 
and cultural developments, the necessity to train Occupational Safety and 
Health experts is perceived for several decades. For this reason, the increasing 
development of graduates is considerable in this field, especially in graduate 
courses. However, despite various research activities as theses, no study has 
been conducted on thematic fields of interest, population under study, and 
similar cases and these constitute the concerns of experts and policymaking 
in this field. 
According to lack of access to accurate information about theses in the field of 
Occupational Safety and Health in Iran, this descriptive study aimed to analyze 
the content of MSc and PhD theses in Occupational Safety and Health in 2017. 
For this purpose, a cross-sectional study for a 10-year period from 2007 to 2016 
was conducted through investigating theses in universities of medical sciences 
in Tehran to investigate advantages and disadvantages of studies and research 
gaps. 
Methods: Content analysis is a standard method to study and identify the 
features of registered information in various documents such as theses. In this 
regard, the variables related including university, gender and grade of the writer, 
field, location, city, methodology, data collection tool or method, population, 
and sample. 
From 2009 to 2010, the integration of University of Tehran and Iran University 
of Medical Sciences was occurred. Therefore, in mentioned interval, theses that 
were available in the libraries of these centers were included in the lists of the 
related university. Sampling was carried out according to census and through 
investigating all theses existed in these universities. In order to collect data, 
the conventional method in the field of scientometrics was used as one of the 
most common assessment methods for scientific activities and development 
quantification. Data were collected by direct reference to the theses and 
entering the information in the pre-prepared list consistent with the objectives 
and variables of interests and previous studies. It should be noted that in the 
absence of the main file of the end of the letter in the library, an abstract of the 
text or full electronic text in the library site of the relevant university was used. 
The collected data were analyzed using SPSS software and excel version.
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This study was conducted on Occupational Safety and Heath theses in 
universities of medical sciences in Tehran. The sample included MSc and PhD 
theses in Occupational Safety and Health available in the libraries of Tehran 
University of medical Sciences, Tarbiat Modarres University of Medical 
Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, and Iran University 
of Medical Sciences. 
Results: According to investigating Occupational Safety and Health theses in 
universities in Tehran city, of 350 published theses in the information database 
of the libraries of these universities, 336 theses (96.57%) were available and most 
of them during 2007-2016 were related to the University of Tehran with 134 
theses (39.64%). Moreover, frequency distribution of theses according to the 
publication year indicates that the majority of Master’s and Ph.D. theses with 
21 theses (6.21%) belong to 2014 in the University of Tehran. To conduct the 
study, university and industry or university and hospital as well as industry and 
hospital were used and the numbers are separately stated in the related section. 
Different types of studies in the health field studies are divided into descriptive 
and analytic types. Analytic studies include interventional or observational 
studies and descriptive studies report the case or are ecological. Here, analytic 
observational studies had the most uses in all four universities. 
Among different topics, chemical and physical, safety as well as ergonomics, 
toxicology, and biological issues and among cities, Tehran and Mahshahr 
Petrochemical Industry were selected. Industries ranked first as the project 
site and SPSS showed the highest application. Ignoring the MSc and PhD 
graduates in Occupational Safety and Health, Tehran University of Medical 
Sciences showed the highest number. The ratio of female students, except 
Tehran University of Medical Sciences, was higher than males. Among various 
studies on health sciences, analytical observational study was the most used 
study among all four universities.
Conclusion: Results showed that ignoring the graduates of Occupational Safety 
and Health in country’s universities, Tehran University of Medical Sciences 
had the highest ratio. The ratio of female students, except Tehran University 
of Medical Sciences, was more than males. It should be noted that although 
Occupational Safety and Health needs physical capabilities to be present 
in various occupational environments, the existing condition for student 
admission needs more investigation and this should be investigated and 
analyzed more carefully. However, for graduate courses, the issue of presence 
in industry can be considered marginally and instead, other aspects such as 
attracting the graduates in educational centers and universities can be taken 
into consideration. In this condition, gender inequality and relative and high 
presence of females can be more justifiable. 
According to the importance of Occupational Safety and Health presence in 
large and small industries, the presence of students in industries and studies 
required by industries are growing in this context. Nevertheless, for several 
reasons, Tehran may be selected as the research location but health issues of 
the workforce in other parts of the country should not be ignored. Although 
questionnaire and interview have been used as data collection tools in many 
theses, the importance of laboratory tools was geater. The objectives of 
Occupational Safety and Health include identification, assessment, and control 
of the existing harmful factors in the workplace with a series of healthcare 
services in order to provise the workplace healthy and maintain the health of 
the workforce. Among different data analysis software, SPSS with modified 
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versions is the applied software in this field that seems instruction of this 
software as an academic course has to be taken into consideration. Allocation 
of sufficient budget to prepare required equipment for sampling and updating 
them seems necessary.
The results of this study indicated a positive growth in student recruitment 
in postgraduate studies in Occupational Safety and Health but the dispersal 
of the recruited students, subjects, and location as well as samples, tools, and 
statistical methods address the need for references to announce research needs 
to universities. 
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maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
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تحلیل محتواي پايان نامه  هاي بهداشت  حرفه ای دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، تربیت مدرس، 
شهید بهشتی و ايران در سال های 1386 تا 1395

الهه عموزاده: دانشجوی دکترای ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. 
aramtirgar@yahoo.com .آرام تیرگر: )* نویسنده مسئول( استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل ،ایران

چکیده
كلیدواژه ها

تحلیل محتوا

پایان نامه

بهداشت حرفه ای

ایران

تاریخ دریافت:    1398/10/23  

تاریخ پذیرش:    1399/04/03

از دالیل زمینه ساز مشکالت  پایان نامه در رشته های مختلف را می توان یکی  پایگاه های جامع اطالعاتی  نبوِد  زمینه و هدف: 
پژوهشی در هر رشته ای برشمرد. با توجه به عدم دسترسی به اطالعات دقیق درخصوص پایان نامه های پژوهشی رشتة مهندسی 
بهداشت حرفه ای در ایران، این مطالعة توصیفی با هدف تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در رشتة بهداشت 
 حرفه ای در شهر تهران انجام شد تا به ترسیم شرایط موجود و احتمااًل برخی نقاط قّوت و ضعف پژوهش ها و همچنین خأل های 

پژوهشی پرداخته شود. 

روش بررسی: تحلیل محتوا روشی استاندارد برای مطالعه و شناسایی ویژگی های اطالعات ثبت شده در اسناد مختلف ازجمله 
پایان نامه هاست. از متغیر های مورد بررسی در این مطالعه می توان به دانشگاه مجری پایان نامه، جنس و مقطع تحصیلی صاحب 
ابزار گردآوری داده ها،  یا  اجرای پژوهش، روش شناسی مطالعه، روش  اجرای پژوهش، شهر  اثر، حوزة موضوعی پژوهش، محل 
جامعه و نمونة مورد بررسی اشاره کرد. این مطالعه در میان پایان نامه های بهداشت حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی فعال در 
شهر تهران انجام شد. جامعة مورد بررسی در این پژوهش شامل پایان  نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشتة مهندسی بهداشت 

 حرفه ای موجود در کتابخانه های دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی و ایران بود.

زمینة  در  بیشتری موضوعات  اختالف  با  آن  از  بعد  و  ایمنی  و  فیزیکی  عوامل شیمیایی،  بین موضوعات مختلف،  از  ها:  یافته 
ارگونومی، سم شناسی و عوامل بیولوژیکی و در بین شهر های انجام پژوهش بیشترین موقعیت جغرافیایی مورد بررسی شهر تهران و 
پس از آن صنعت پتروشیمی ماهشهر بوده است. از نظر مکان اجرای پژوهش، باالترین سهم متعلق به صنعت و پس از آن دانشگاه 
یا بیمارستان گزارش شده است  و صرف نظر از تعداد فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای 
در دانشگاه های کشور که از این حیث دانشگاه علوم پزشکی تهران حائز باالترین تعداد بود. نسبت زنان و دختران دانشجو، به غیر از 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دیگر دانشگاه ها بیش از مردان بود. از بین انواع مطالعات در حوزة علوم بهداشتی، مطالعة تحلیلی از 
نوع  مشاهده ای بیشترین استفاده را در بین هر 4 دانشگاه داشت. در آنالیز داده ها نرم افزار آماری SPSS باالترین استفاده را داشت.  

نتیجه گیری: با توجه به اهمیت حضور رشته بهداشت حرفه ای در صنایع بزرگ و کوچک روند حضور دانشجویان در 
صنایع و انجام پژوهش های مورد نیاز، صنایع روند رو به رشدی در این زمینه داشته است. بااینکه پرسش نامه و مصاحبه 
به عنوان ابزار  جمع آوری داده در تعداد بی شماری از پایان نامه ها استفاده شد، سهم استفاده از ابزار های آزمایشگاهی 
بیشتر بوده است. اختصاص بودجة کافی جهت تهیة تجهیزات الزم برای نمونه برداری و به روزرسانی آن ها ضروری به نظر 
بهداشت  تکمیلی  مقاطع تحصیالت  دانشجو در  مثبتی در جذب  پژوهش درمجموع گویای رشد  این  نتایج  می رسد. 
آن  درپی  و  پروژه  انجام  محل  و  انتخاب شده  موضوعات  جذب شده،  دانشجویان  تعداد  پراکندگی  اما  بوده؛  حرفه  ای 
نمونه های ابزار و روش آماری به کارگرفته نشان دهندة نیاز به مراجعی برای اعالم نیاز های پژوهشی به دانشگاه هاست. 
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مقدمه
مراکز  تأسیس  زمان  از  یقین  به  قریب  احتمال  به 
زندگی  در  تحول  و  دانش  تولید  اعظم  قسمت  دانشگاهی، 
بشر را می توان ناشی از فعالیت های آموزشی پژوهشی این 
دانشگاهی  پژوهش های  از  عمده ای  بخش  برشمرد.  مراکز 
در قالب پایان  نامه انجام می  شود (1)؛ از این رو پایان نامه ها 
خود یکی از  ابزارهای مهم گردآوری اطالعات پژوهشی و 
درعین حال یکی از منابع بسیار ارزشمند از نظر محتوای 
اهمیت  به  توجه  با   (2) می آیند.  به شمار  علمی  اطالعات 
محتوای  است  الزم  پایان نامه ها  از  استخراج شده  اطالعات 
مورد   علمی  و  سیستماتیک  به شیوه ای  ترجیحاً  آن ها 
بررسی و ارزیابی علمی قرار گیرد. (3ـ4) یکی از روش های 
متداول و مهم بررسی علمی پایان نامه ها، علم سنجی است 
(5) که می توان با استفاده از روش هایی مانند تحلیل کّمی 
و محتوایی متون علمی1 و یا تحلیل استنادی 2به بررسی و 
ارزیابی وضعیت آن ها پرداخت. (6ـ7) تحلیل محتوا روشی 
اطالعات  ویژگی های  شناسایی  و  مطالعه  برای  استاندارد 
ثبت شده در اسناد مختلف ازجمله پایان نامه هاست. (8ـ9) 
با توجه به مطالب فوق پژوهش علمی در پایان نامه های 
از  محتوا  تحلیل  به صورت  خاص  موضوعی  حوزة  یک 
بررسی  ضمن  می توان  آن  به وسیلة  که  است  روش هایی 
نقاط  پایان نامه ها،  قالب  در  تحقیقات  انجام  مختلف  ابعاد 
قّوت و ضعف و همچنین نیازهای پژوهشی مربوط به یک 
 (10) کرد.  ارزیابی  را  موضوعی  حوزه  یا  دانشگاهی  رشتة 
ارائة  و  دقیق  برنامه ریزی  با  می توان  ادامه  در  همچنین 
راهکارهای مؤثر درجهت عمق بخشیدن به پایان نامه های 
مؤثری  دانشجویی و نیز کاربردی تر نمودن آن ها گام های 
 (3) برداشت.  قّوت ها  تقویت  و  ضعف ها  از  کاستن  برای 
جامع  پایگاه های  فقدان  که  است  دلیل  همین  به  شاید 
اطالعاتی پایان نامه در رشته های مختلف را بتوان یکی از 
دالیل زمینه ساز مشکالت پژوهشی در هر رشته برشمرد. 
(11) سیدین و همکاران در مطالعة خود با عنوان «تحلیل 
و  کتابداري  ارشد  کارشناسی  پایان نامه هاي  محتواي 
اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحدهاي تهران شمال، 
علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان» 
(1388) نشان داد پراستفاده ترین ابزار گردآوری  اطالعات 
آماری  روش  پرکاربردترین  و  پرسش نامه  پایان نامه ها،  در 
همچنین   (12) است.  بوده  توصیفی  آمار  پایان نامه ها  در 
علی گل و همکاران (1396) در مقالة « ارزیابی   موضوعی 
رشتة  ارشد  کارشناسی  پایان نامه هاي  روش شناسی  و 

1. Content Analysis
2. Citation Analysis

در  موضوعی  تنوع  که  کردند  بیان  آموزشی»  تکنولوژي 
این رشته بسیار گسترده است و الزم است پژوهشگران به 
زمینه های موضوعی توجهی ویژه کنند. (11) بررسی زندی 
زمینة  و  روش شناسی  بر  تحلیلی  پژوهش  در  همکاران  و 
تکنولوژی  رشتة  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  اجرایی 
آموزشی اعالم کردند که پایان نامه های تکنولوژی آموزشی 
کّمی  روش های  بر  متکی  بیشتر  روش شناختی  لحاظ  از 
و  هم بستگی  پیمایشی،  آزمایشی،  روش های  به خصوص 
تحلیل محتوا بود . تحلیل زمینة اجرایی پژوهش نیز بیانگر 
مختلف  مقاطع  و  دانشگاه  در  پژوهش ها  اکثر  که  بود  آن 
و  صنعت  مانند  زمینه هایی  و  شده  اجرا  پرورش  و  آموزش 

کسب وکار به ندرت مورد توجه بوده اند. (13)
در کشور  ایران، چندین دهه است که به فراخور توسعة 
متخصصان  تربیت  ضرورت  کار،  فرهنگ  رشد  و  علمی 
به  شده؛  درك  و  احساس  حرفه ای  بهداشت  مهندسی 
سال های گذشته شاهد روند رو به رشد  همین دلیل طی 
آمار دانش آموختگان این حوزه به ویژه در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی بوده ایم. اما علی رغم فعالیت های متعدد پژوهشی 
مطالعه ای  تاکنون  دانشجویی،  پایان نامه های  قالب  در 
مورد  موضوعی  حوزه های  پژوهش ها،  سمت وسوی  دربارة 
صورت  این دست  از  موارد  و  مطالعه  مورد  جامعة  بررسی، 
را  مواردی  چنین  چندوچون  از  اطالع  و  است  نگرفته 
این  سیاست گذاری  و  متخصصان  دغدغه های  از   می توان 
اطالعات  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  برشمرد.  حوزه 
دقیقی درخصوص پایان نامه های پژوهشی رشتة مهندسی 
شدیم  برآن  پژوهش  این  در  ایران،  در  حرفه ای  بهداشت 
جامعة  گردآوری،  ابزار  موضوعی،  حوزه های  بررسی  با  تا 
این دست  از  مواردی  و  جنسی  توزیع  مطالعه،  نوع  نمونه، 
دکترای  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  پایان نامه های  در 
محتوای  تحلیل  به  حرفه ای  بهداشت  مهندسی  رشتة 
پایان نامه های پژوهشی پرداخته و از این رهگذر به ترسیم 
ضعف های  و  قوت ها  برخی  احتماالً  و  موجود  شرایط 

پژوهش ها و همچنین خأل های پژوهشی بپردازیم. 

روش بررسی 
در  مقطعی  به صورت  تحلیلی  ـ  توصیفی  مطالعة  این 
سال 1396 برای دوره ای ده ساله از سال 1386 تا 1395 
دانشگاه های  در  حرفه ای  بهداشت  پایان نامه های  میان  از 
علوم پزشکی فعال در شهر تهران انجام شد. جامعة مورد 
پایان  نامه های کارشناسی  شامل  پژوهش  این  در  مطالعه 
ارشد و دکترای رشتة مهندسی بهداشت  حرفه ای موجود 
در کتابخانه های دانشگاه هاي علوم پزشکی تهران، تربیت 
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مدرس، شهید بهشتی و ایران بود. طی سال های 1388و 
1389 شاهد ادغام دو دانشگاه ایران و تهران بودیم. از این 
رو درمورد پایان نامه های این مقطع زمانی، پایان نامه هایی 
در  بود،  موجود  مذکور  مراکز  از  هریک  کتابخانة  در  که 
به صورت  نمونه گیری  گرفت.  قرار  دانشگاه  همان  فهرست 
سر شماری و از طریق بررسی تک تک پایان نامه های موجود 
به منظور  شد.  انجام  نام برده  دانشگاه های  کتابخانه های  در 
جمع آوری اطالعات، از شیوة متداول در حوزة علم سنجی، 
فعالیت های  ارزیابی  روش های  رایج ترین  از  یکی  به عنوان 
با  داده ها  شد.  استفاده  آن،  توسعة  کّمی سازی  و  علمی 
مراجعة مستقیم به متن پایان نامه ها و با ورود اطالعات به 
مورد  متغیرهای  و  اهداف  با  متناسب  ازپیش آماده  سیاهة 
 (6) گردید.  جمع آوری  گذشته  مطالعات  با  مطابق  و  نظر 
مبنای طبقه بندی موضوعات براساس دسته بندی رایج در 

رشتة بهداشت حرفه ای انجام شد. 
ازجمله متغیر های مورد بررسی در این مطالعه می توان 
تحصیلی  مقطع  و  جنس  پایان نامه،  مجری  دانشگاه  به 
صاحب اثر، حوزة موضوعی پژوهش، محل اجرای پژوهش، 
ابزار  یا  روش  مطالعه،  روش شناسی  پژوهش،  اجرای  شهر 
کرد  اشاره  بررسی  مورد  نمونة  و  جامعه  داده ها،  گردآوری 
(جدول 1). الزم است ذکر شود درصورت نبوِد فایل اصلی 
کامل  متن  یا  و  متن  خالصة  از  کتابخانه،  در  پایان نامه 
مربوطه  دانشگاه  کتابخانة  سایت  در  موجود  الکترونیک 
از  استفاده  با  جمع آوری شده  اطالعات  شد. (14)  استفاده 
نرم افزار های SPSS  (نسخة 21) و EXCEL (نسخة 2012) 
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و یافته ها در قالب 

شاخص های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از جداول 
و نمودار ها ارائه شد. 

یافته ها
مهندسی  رشتة  پایان نامه  های  بررسی  به  توجه  با 
درمجموع  تهران،  شهر  دانشگاه های  در  حرفه  ای  بهداشت 
از میان 350 پایان نامة منتشرشده در پایگاه اطالع رسانی 
 (%96/57) پایان نامه   336 تعداد  دانشگا ها،  این  کتابخانة 
سال های  طی  آن ها  تعداد  بیشترین  که  بود  دسترس  در 
 134 تعداد  با  تهران  دانشگاه  به  مربوط   1395 تا   1386
فراوانی  توزیع  همچنین  است.  پایان نامه   (%39/64)
نشان دهندة  پایان نامه  ارائة  سال  تفکیک  به  پایان نامه ها 
 21 تعداد  با  دکترا  و  ارشد  پایان نامه های  تعداد  بیشترین 
تهران  دانشگاه  در   1393 سال  در   (%6/21) پایان نامه  
پذیرفته شده  دانشجویان  تعداد  یافته ها،  به  توجه  با  است. 
طی دهة مورد بررسی تقریباً از روند رو به رشدی برخوردار 

بوده است (جدول 2).
در شکل 1 و 2،  مقایسة فراوانی مطلق دانش آموختگان 
طی  آموزشی  مرکز  چهار  در  حرفه ای  بهداشت  مهندسی 
و  تحصیلی  مقطع  تفکیک  به  (1386ـ1395)  دهه  یک 

جنس به تصویر درآمده است.
به  متعلق  مرد  دانش آموختگان  تعداد  بیشترین 
تعداد  باالترین  و   (%58/39) نفر   108 با  تهران  دانشگاه 
دانش آموختگان زن متعلق به دانشگاه شهید  بهشتی با 51 
بیشترین  همچنین   .(1 (شکل  است  بوده   (%17/21) نفر 
دکترا  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانش آموختگان  تعداد 

 1395تا  1386 هایای طی سال های مهندسی بهداشت حرفه نامه ورد بررسی در تحلیل محتوای پایانهای مـ متغیر 1 جدول
 

 
  

جدول 1ـ متغیرهای مورد بررسی در تحلیل محتوای پایان نامه های مهندسی بهداشت حرفه ای طی سال های 1386 تا 1395
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به ترتیب 111 و 23 نفر در میان چهار مرکز آموزشی مورد 
بود (شکل  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  متعلق  مطالعه 

 .(2
با توجه به داده های جدول 3، از میان انواع عوامل زیان آور 

اختصاص  با  شیمیایی  آسیب رسان  عوامل  کار،  محیط 
35/5 %، باالترین سهم از کل موضوعات را ازآِن خود کرد و 
در دو دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس، فراوان ترین 
موضوع انتخابی از سوی دانشجویان بود. از نظر نمونه های 

های شهر تهران طی یک دورة  ای در دانشگاه مهندسی بهداشت حرفه   های کارشناسی ارشد و دکتراینامه فراوانی مطلق پایان توزیع  ـ 2 جدول
 (1395ـ 1386ک سال )ساله به تفکیده

 

 
 

  

جدول 2ـ توزیع فراوانی مطلق پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای در دانشگاه های شهر تهران طی یک دورة ده ساله به تفکیک سال 
)1386ـ1395(

 
ای آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت حرفهفراوانی مطلق یک دهه دانش ـ مقایسة1شکل 

 ( 1395ـ1386به تفکیک جنس )
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شکل 1ـ مقایسة فراوانی مطلق یک دهه دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای به تفکیک جنس )1386ـ1395(

شکل 2ـ مقایسة فراوانی مطلق یک دهه دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای به تفکیک محل تحصیل )1386ـ1395(
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مورد بررسی، حدود نیمی از مطالعات (45/83%) در میان 
شهر  پژوهش،  مکان  نظر  از  شد.  انجام  انسانی  نمونه  های 
تهران با اختصاص حدود سه چهارم پژوهش ها (%76/62) 

به عنوان اولین شهر انجام پروژه در همة دانشگاه ها بود. 
در جدول 3، محل انجام پروژه پس از تهران، بندر امام 
گرفت.  قرار  پژوهش  مورد  مرتبه   19 که  بود  ماهشهر  و 
ارومیه،  سمنان،  دماوند،  ایالم،  شبستر،  قم،  شهرهای 
کاشان،  سرخس،  یزد،  خرم آباد،  ابهر،  کرمانشاه،  کرمان، 
و  جنوبی  خراسان  گلستان،  استان های  شهرهای  و  شیراز 
خراسان شمالی هرکدام یک تا دو بار محل انجام پژوهش 
معرفی شدند. در این بررسی، یکی از پایان نامه ها ی دانشگاه 

تهران در کشور ایتالیا انجام شد. 
گفتنی است که در برخی از مطالعات، در مکان اجرای 
پژوهش و ابزار جمع آوری بیش از یک مورد استفاده شده؛ 
از  بیش  است  ممکن  قسمت  هر  مجموع  تعداد  رو  این  از 
برای  باشد.  دانشگاه  هر  به  مربوط  پایان نامة  کل  تعداد 
است؛   134 تهران  دانشگاه  پایان نامه های  کل  تعداد  مثال 

ذکر  مورد   146 جدول  این  پژوهش  مکان  ردیف  در  ولی  
شده است. این موضوع نشان می دهد از دانشگاه و صنعت 
برای  بیمارستان  و  صنعت  یا  و  بیمارستان  و  دانشگاه  یا 
اجرای پژوهش استفاده شده که تعداد هر بخش مشترك 
جداگانه در قسمت مربوطه بیان شده است. انواع تحقیقات 
در مطالعات حوزة بهداشتی به دو نوع توصیفی و تحلیلی 
یا  مداخله ای  نوِع  دو  بر  تحلیلی  مطالعة  می شود.  تقسیم 
موارد  مورد،  گزارش  توصیفی  مطالعة  و  است  مشاهده ای 
نوع   از  تحلیلی  مطالعة  بین،  این  در  که  است  اکواوژیک  یا 
دانشگاه   4 هر  بین  در  را  استفاده  بیشترین  مشاهده ای 

داشت.
آماری  نرم افزار  نام  که  می شود  دریافت   4 جدول  از 
آن،  عالوه بر  و  بوده  استفاده  نسبت  باالترین  دارای   SPSS
از نرم افزارهایی مانند Matlab هم بهره گرفته شد. از نظر 
صنعت  به  متعلق  سهم  باالترین  پژوهش  اجرای  مکان 
است.  شده  گزارش  بیمارستان  یا  دانشگاه  آن  از  پس  و 
البته در چند مرکز دیگر مانند  مدارس، مراکز بهداشت و 

مورد   ای به تفکیک موضوع، جامعة شناسی ارشد و دکترای بهداشت حرفه های دانشجویان مقاطع کارنامه ـ  توزیع فراوانی مطلق پایان 3 جدول
 ( 1395ـ1386) بررسی و محل انجام پژوهش

 

 
 

  

جدول 3ـ  توزیع فراوانی مطلق پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت حرفه ای به تفکیک موضوع، جامعة مورد بررسی و محل انجام 
پژوهش )1386ـ1395(

به تفکیک مکان اجرای   ایرشد و دکترای مهندسی بهداشت حرفه های دانشجویان مقاطع کارشناسی انامه ـ توزیع فراوانی پایان 4جدول 
 ( 1395ـ1386ها )آوری دادهطالعه و ابزار جمع شناسی  مپژوهش، روش 

 

 
 

 

جدول 4ـ توزیع فراوانی پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای به تفکیک مکان اجرای پژوهش، روش شناسی  مطالعه 
و ابزار جمع آوری داده ها )1386ـ1395(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-3023-fa.html


تحليل محتواي پايان نامه  هاي بهداشت  حرفه ای دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران...

9 Iran Occupational Health. 2020 (30 Dec);17: 81.

محیط های آزمایشگاهی نیز مواردی گزارش گردید.

بحث و نتیجه گیری
تعداد  از  صرف نظر  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
دکترای  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  دانش آموختگان 
از  که  کشور  دانشگاه های  در  حرفه ای  بهداشت  مهندسی 
این حیث دانشگاه علوم پزشکی تهران حائز باالترین تعداد 
بوده است. نسبت زنان و دختران دانشجو، به غیر از دانشگاه 
مردان  از  بیش  دانشگاه ها  دیگر  در  تهران،  پزشکی  علوم 
بااینکه  که  شود  ذکر  است  الزم  داده  این  خصوص  در  بود. 
رشتة بهداشت حرفه ای نیازمند توانایی های فیزیکی برای 
حضور در محیط های شغلی گوناگون است، وضعیت فعلی 
پذیرش دانشجو در این رشته قدری تأمل برانگیز است و این 
موضوع باید مورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار گیرد. البته 
برای مقاطع تحصیالت تکمیلی می توان موضوع حضور در 
صنعت را کم رنگ تر درنظر گرفت و درعوض به جنبه های 
و  آموزشی  مراکز  در  دانش آموختگان  جذب  مانند  دیگری 
جنسیتی  نابرابری  صورت،  این  در  که  اندیشید  دانشگاهی 
و حضور نسبی و باالی جنس مؤنث را پذیرفتنی تر خواهد 

کرد.
 (3 (جدول  پژوهش  موضوع  حیث  از  یافته ها  بررسی 
عوامل  مختلف،  موضوعات  بین  از  که  بود  آن  از  حاکی 
شیمیایی، فیزیکی، ایمنی و بعد از آن با اختالف بیشتری 
عوامل  و  سم شناسی  ارگونومی،  زمینة  در  موضوعات 
عواملی  عالوه بر  می رسد  به نظر  شدند.  انتخاب  بیولوژیکی 
همچون شرایط حاکم بر محیط های کار، تجهیزات موجود 
و در دسترس جهت امر تحقیق، حیطه های کاری و مورد 
که  کارشناسی  رشتة  مواردی  در  و  راهنما  استادان  عالقة 
انتخاب  دالیل  از  شده اند،  دانش آموخته  آن  از  دانشجویان 
به  دقیق تر  نگاهی  با  است.  بوده  پایان نامه  موضوعات 
تحقیق  موضوعات  اغلب  که  می شود  دریافت  پایان نامه ها 
مربوط  کوچک  کارگاه های  و  بهداشت  مراکز  صنایع،  در 
دانشجویان  و  است  مراکز  آن  در  مشغول  دانشجویان  به 
دانشگاه ها  در  اجرا  قابلیت  که  را  موضوعاتی  غیرشاغل 
کردند.  انتخاب  داشتند،  را  دسترس  در  محیط های  یا 
ارگونومی،  رشتة   شدن  اختصاصی  به علت  همچنین 
آن  میان  در  اختصاصی  به صورت  ارگونومی  موضوعات 

دسته از دانشجویان کار می شود.
موقعیت  بیشترین  پژوهش  انجام  شهر های  بین  از 
صنعت  آن  از  پس  و  تهران  شهر  بررسی  مورد  جغرافیایی 
پتروشیمی ماهشهر بوده است. البته بعد از آن ها به صورت 
تحقیقاتی  انجام  شاهد  گوناگون  شهرهای  در  پراکنده  

محل  یا  و  دانشجویان  کار  محل  احتماالً  اگرچه  بوده ایم. 
و  بوده  مؤثر  تحقیق  انجام  شهر  انتخاب  در  آن ها  زندگی 
شهرهایی برای انجام پروژه انتخاب شده اند که در دسترس 
بوده اند، به نظر نمی رسد این وضعیت مالك مناسبی برای 
کار  نیروی  سالمت  راستای  در  پژوهش  موضوع  انتخاب 
باشد. به عبارت دیگر، اگرچه به دالیل متعدد ممکن است 
گردد،  انتخاب  تحقیق  اجرای  محل  به عنوان  تهران  شهر 
نباید  کشور  نقاط  دیگر  در  کار  نیروی  بهداشتی  مشکالت 

از نظر دور بماند.
کنترل  و  ارزیابی  شناسایی،  حرفه ای  بهداشت  اهداف  از 
پاره ای  به همراه  کار  محیط  در  موجود  زیان آور  عوامل 
سالم سازی  به منظور  درمانی  ـ  بهداشتی  مراقبت های 
این   (15) است.  کار  نیروی  سالمت  حفظ  و  کار  محیط 
صنایع  در  حرفه ای  بهداشت  رشتة  حضور  اهمیت  موضوع 
بزرگ و کوچک را نشان می  دهد. با توجه به یافته های این 
پروژه  انجام  محل  به عنوان  را  اول  رتبة  صنایع  پژوهش، 
حضور  روند  و  داد  اختصاص  خود  به  دانشگاه   4 میان  در 
دانشجویان در صنایع و انجام پژوهش های مورد نیاز صنایع 

روند رو به رشدی در این زمینه را نشان داد.
جمع آوری  ابزار   به عنوان  مصاحبه  و  پرسش نامه  بااینکه 
شد  استفاده  پایان نامه ها  از  بی شماری  تعداد  در  داده 
(67/85%)، سهم استفاده از ابزار های آزمایشگاهی بیشتر 
کافی  بودجة  اختصاص  اخیر،  یافتة  به  توجه  با  است.  بوده 
جهت تهیة تجهیزات الزم برای نمونه برداری و به روزرسانی 

آن ها ضروری به نظر می رسد.
عدم دسترسی به فهرستی از اولویت های  اگرچه 
پژوهشی متناسب با نیازمندی های کشور، نبود شبکه های 
پژوهش و همکاری نزدیک بین مراکز تحقیقاتی به منظور 
همچنین مشکالت  پژوهشی،  فعالیت های  هم افزایی 
موجود در تأمین منابع مالی پژوهش را می توان از دیگر 
دالیل عمدة نبود روند مشخص در انتخاب موضوع و درپی 

آن روش های جمع آوری نمونه  شمرد. (5)
با   SPSS داده،  تحلیل  گوناگون  نرم افزار های  بین  در 
رشته  این  در  کاربردی  نرم افزار  بهبودیافته  نسخه های 
است که به نظر می رسد تدریس این نرم افزار به عنوان واحد 

درسی ضروری باشد.
در  مثبتی  رشد  گویای  درمجموع  پژوهش  این  نتایج 
بهداشت  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  در  دانشجو  جذب 
حرفه  ای است؛ اما پراکندگی تعداد دانشجویان جذب شده، 
نمونه های  پروژه،  انجام  محل  انتخاب شده،  موضوعات 
پژوهش و ابزار و روش آماری نشان دهندة نیاز به مراجعی 
برای اعالم نیاز های پژوهشی به دانشگاه هاست تا  پژوهش ها 
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الهه عموزاده و آرام تیرگر
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بین  هدف دار  ارتباطی  و  بردارد  گام  مشخص  درجهتی 
دانشگاه ها، صنایع و محیط های شغلی برقرار شود.

تشکر و قدردانی 
بخش  و  کتابخانه ها  محترم  مسئوالن  تمام  از 
پایان نامه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران تشکر 

می شود. 
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